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صفحه سخن بزرگان
 هرگاه خودتان را با اکثریت یافتید

 وقت آن رسیده که اندکی درنگ و تأمل کنید

آگهى

مارک تواین

آگهی مناقصه عمومی
99-569

نوبت اول : 99/07/02طلوع 
نوبت دوم : 99/07/06 سبحان 

شهرداری منطقه پنج شیراز در نظر دارد عملیات احداث پارک ورزش و تفریحات سالم واقع در ابوذر غفاری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل پایه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز بلوار رحمت روبه روی بوستان سعدی شهرداری منطقه پنج مراجعه نمایند . ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 

37367862آماده پاسخ گویی می باشد . 
-مبلغ برآورد : 124/353/296/119ریال 

-مدت قرار داد : 12 ماه 
 -مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6/218/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100785543066بانک شهر شعبه

 بین الحرمین بنام شهرداری منطقه 5شیراز 
-برندگان اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 

-در زمان انعقاد قرار داد 5% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد . 
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14روز یکشنبه مورخ 99/07/20می باشد . 

-تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 13روز سه شنبه مورخ 99/07/22می باشد 
-مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد . 

-هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد . 
-بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود 

-شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد 
-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد . 

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است 
پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند .

993861                      34298                م الف 6632
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهادیه گواهی  تسلیم دوبرگ  با  آقای مهدی شجاعی فرزند محمد 
شده دفتر خانه اسناد رسمی 17 بهبهان مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی 106/2001 واقع در بخش دو بهبهان ذیل ثبت 5260دفتر 
گردیده  صادر  مالکیت  وسند  ثبت  مشارالیه  272بنام  صفحه   39 جلد 
که بعلت جابه جایی مفقود گردیده ، لذا به دستور ماده 120آئین نامه 
که  شود  می  آگهی  نوبت  یک  عموم  اطالع  مراتب جهت  ثبت  قانون 
هرکس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خودرابا 
ارایه سند مالکیت به این اداره تسلیم در غیر اینصورت پس از سپری 
مالک  بنام  المثنی  مالیکت  قانونی و عدم واخواهی سند  مهلت  نمودن 

صادر خواهد شد .      تاریخ انتشار: 99/7/2
34302          م الف 207                

کاظمی  - رئیس ثبت بهبهان 

آگهی فقدان سند مالکیت المثنی 
آقای علی محرمی سرشت فرزند امیر علی با تسلیم دو برگ استشهادیه 
مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک 49فرعی 
از 964اصلی واقع در قطعه یک بخش 6 فارس بیضاء مشهور به تل بیضا 
می باشد و سند مالکیت به شماره 080529ب 95 صادر وتسلیم گردیده 
است که به علت آتش سوزی خودرو سند مذکور سوخته و ازبین رفته 
است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده مراتب طبق 
شود  می  آگهی  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  120آیین  ماده  یک  تبصره 
مدعی  یا  و  کرده  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هرکس  که 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 10روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشده اداره ثبت المثنی سند مالکیت 

راطبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . 
تاریخ انتشار: 99/7/2         م الف 15              192802                         34305

سید عبدالکریم زراعی - رئیس ثبت اسنادو امالک بیضا 

آگهی تغییرات شرکت
به  خاص  سهامی  شرکت  پارس  تکین  بیستون  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 498 و شناسه ملی 10530090473 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
اهلل  روح  آقای   2539043259 ملی  شماره  به  کیومرثی  احمد  آقای 
کیومرثی به شماره ملی 2530141071 آقای محمد مسعودی به شماره 
رضا  آقای   - شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای   2539771300 ملی 
رئیسی به شماره ملی 2298403317 به سمت بازرس اصلی آقای مجید 
کیومرثی به شماره ملی 2410100058 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
   996419

34318 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اقلید 

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اکسیر جوانی نازگل درتاریخ 1399/06/29 
ذیل  امضا  و  ثبت   14009445239 ملی  شناسه  به   1595 ثبت  شماره  به 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
اسانس  گیری،  قرآوری)عصاره  توزیع،  تولید،   .1: فعالیت  موضوع  میگردد. 
گیاهان  بندی  بسته  و  گیاهی(  های  مکمل  و  گیاهی  داروهای  ساخت  گیری، 
رعایت  با  زیبایی  محصوالت  با  مرتبط  گیاهی  داروهای  ساخت   .2 دارویی 
الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  جاری کشور  مقررات  و  قوانین 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان فارس ، شهرستان داراب ، بخش مرکزی ، شهر داراب، محله فاز 1 امام 
همکف  طبقه   ،  0 پالک   ، عرفان2  خیابان   ، نسب  اسالمی  خیابان ش   ، حسن 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   7481684785 کدپستی 
محمد  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   10,000,000
قائدی به شماره ملی 2480488772 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای 
علی قائدی به شماره ملی 2560510855 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای محمد قائدی به شماره ملی 2480488772 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی قائدی به شماره ملی 2560510855 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
قراردادها،  بروات،  سفته،  قبیل چک،  از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمد قائدی و 
علی قائدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم نرجس خاتون قائدی به شماره ملی 2490580711 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
34317                        996418

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری داراب

آگهی تغییرات شرکت
و  دهیاران هشتصد  توسعه روستایی  و  تغییرات شرکت عمران  آگهی 
هشتاد و پنج همایجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 232 و شناسه ملی 
10530055621 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/10/20 که بموجب نامه شماره 97/229126 تایید اداره تعاون 
اساسنامه   22 ماده  اصالح   •  :  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  گرفته  قرار 
مورد  و  تغییر  نفر   5 به  نفر   3 از  اصلی  مدیره  هیات  اعضای  تعداد   :
موافقت اعضا قرار گرفت . اصالح ماده 36 اساسنامه : تعداد بازرس/

قرار  اعضا  موافقت  مورد  و  تغییر  نفر   3 به  نفر   1 از  اصلی  بازرسان 
تبصره  ماده و 28  تعاونی در 52  اساسنامه جدید شرکت  و   . گرفت 
بررسی و تصویب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان 
34319                    996420

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان 

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   2370295007 ملی  شماره  به  فرجی  شهره  خانم 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   4/99/570 کالسه 
ملی 2370155450  شماره  به  داشاد  بی  بی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
در تاریخ 1399/6/7 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
ملی  نصراله ش  فرزند  فرجی  تیمور  به: 1-  است  منحصر  الفوت آن مرحوم 
2371758116 – 1330 صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 2- رضا فرجی 
کازرون  حوزه  از  صادره   1345  –  2371867071 ملی  ش  نصراله  فرزند 
پسر متوفیه 3- محمد فرجی فرزند نصراله ش ملی 2371837504 – 1341 
صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 4- مرضیه فرجی فرزند نصراله ش ملی 
فاطمه   -5 متوفیه  دختر  کازرون  حوزه  از  صادره   1332  –  2370243015
فرجی فرزند نصراله ش ملی 2371803601 – 1336 صادره از حوزه کازرون 
دختر متوفیه 6- شهره فرجی فرزند نصراله ش ملی 2370295007 – 1337 

صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه
آگهی  نوبت  در یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
578/م الف                      9/647

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی تغییرات شرکت
به  سهامی خاص  فارس شرکت  تغییرات شرکت کالن صنعت  آگهی 
شماره ثبت 1265 و شناسه ملی 10860257314 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا زمانی فر با کد ملی2371570230 
اله  باکدملی 2371573949 و آقای فضل  و آقای علیرضا زمانی فر 
رعیتی باکدملی 2370750911 برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات 
مدیره انتخاب گردیدند . - آقای جهان بخش جهان بخشی به شماره ملی 
6109864633 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا کوهستانی به شماره 
ملی2372391860 سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
های  آگهی  درج  جهت  طلوع  کثیراالنتشار  روزنامه   - شدند.  انتخاب 

شرکت انتخاب گردید . 
34310              996141

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت نگارگران حساب پارسی شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 47492 و شناسه ملی 14007196494 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای محی الدین نعمت اللهی به 
شماره ملی 2410945473 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل 
تصفیه به آدرس شیراز- شهید جهان آرا – خیابان شهید جهان آرا – بن بست 

7- پالک0- طبقه همکف– کد پستی 7185763843 می باشد. 
34308                               996143

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  سال ساخت 60  مدل 650  رومانی  تراکتور  دفترچه 
380563 و شماره شاسی 878241 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. در صورت یافتن و یا ادعای مالکیت، ظرف مدت 20 روز 
از انتشار این آگهی به تعاونی تراکتورداران فارس یا شرکت خدمات 

حمایتی اعالم نمایید.                     9/654

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   1387 مدل   405 پژو  خودروی  شناسنامه 
و   NAAM01CA89K918641 شاسی  شماره  و   12487194537
به کدملی  مهران خلیلی  به  متعلق  ایران 83  شماره پالک 658 ن 53 

2371906670 مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.
9/650

آگهی تغییرات شرکت
به  خاص  سهامی  شرکت  فارس  صنعت  کالن  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1265 و شناسه ملی 10860257314 به استناد صورتجلسه 
: سمت  شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/08/08 مورخ  مدیره  هیئت 
رعیتی  اله  فضل  آقای  گردید:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیات  اعضا 
آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  2370750911به  ملی  شماره  به 
محمدرضا زمانی فر به شماره ملی 2371570230 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا زمانی فر به شمارملی 2371573949 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 2-دارندگان 
حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری 
با امضاء محمدرضا زمانی فر و علیرضا زمانی فر همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
34309                996142

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ابالغ اجراییه
ملی  شماره  به  سیدجعفر  فرزند  هاشمی  مهرانگیز  خانم  به  وسیله  بدین 
اجرای    9900361 کالسه  اجرایی  پرونده  مدیون    2370709820
ثبت اسناد کازرون  ابالغ می گردد که خانم نجمی جامعی نژاد فرزند 
  80/5/30  –  11273 نکاحیه  سند  موضوع  شما  بدهی  بابت  محمد 
دفترخانه ازدواج شماره 155 کازرون جهت وصول تعداد 50 عدد سکه 
اجرایی  نیمعشر  انضمام  به  مهریه  از  قسمتی  بابت  بهارآزادی طال  تمام 
متعلقه علیه شما اجراییه صادر نموده است که پس از تشکیل پرونده 
اجرایی به کالسه مذکور، چون بنا به اظهار مأمور اداره پست مشاهده 
و شناخته نگردیده و بستانکار آدرس دقیقی از شما نداشت لذا حسب 
درخواست وکیل بستانکار به وارده شماره 139905011188001174 
– 99/6/31 و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای  اسناد رسمی الزم 
االجرا به شما ابالغ میگردد چنانچه ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
آگهی اقدام به پرداخت بدهی خود و یا جلب رضایت بستانکار ننمایید 
عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت و غیر از این 
آگهی و آگهی مزایده )چنانچه الزم باشد( آگهی دیگری صادر نخواهد 

شد.      9/646                                    576/م الف
  داود انصاری – مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی 

کازرون

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه روستایی دهیاران هشتصد و هشتاد و 
پنج همایجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 232 و شناسه ملی 10530055621 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2 که بموجب نامه شماره 97/229126 
تایید اداره تعاون قرار گرفته تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسین دارایی 
رئیس هیات مدیره وآقای علی نقی حسینی سربسی نائب رئیس و آقای حمید 
نصیری به سمت منشی هیات مدیره و آقای حسن نوذری دالینی و آقای اصغر 
مدیره  هیات  اصلی  اعضای  سمت  به  مدیره  هیات  عضو  عنوان  به  گودرزی 
انتخاب شدند و آقای بهاءالدین حسینی به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال 
 : بانکی ازقبیل  انتخاب گردید. 3- کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور 
)رئیس  دارایی  حسین  آقای  ثابت  امضاء  بهاداربا  اوراق  و  ،سفته،برات  چک 
ایشان  غیاب  ودر  عامل(  )مدیر  حسینی  بهاءالدین  آقای  باتفاق  مدیره(  هیات 
مدیره(.و  هیات  رئیس  )نائب  سربسی  حسینی  نقی  علی  آقای  امضاء  باتفاق 
مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها باامضاء آقای بهاءالدین 

حسینی )مدیر عامل (ومهر شرکت معتبر خواهد بود.  
34316                996417  

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه روستایی دهیاران هشتصد و هشتاد و 
پنج همایجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 232 و شناسه ملی 10530055621 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/20 
گرفته  قرار  تعاون  اداره  تایید  97/229126مورد  شماره  نامه  بموجب  که 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای شرکت از 22 نفر به 29 نفر افزایش یافت و 
همچنین سرمایه شرکت از 693000000 ریال منقسم به 2310 سهم 300000 
ریالی به مبلغ 1950300000 ریال منقسم به 6501 سهم 300000 ریالی )از 
قرار  اعضا  موافقیت  و  تصویب  مورد  و  افزایش  جدید(  سهام  صدور  طریق 
سربسی  حسینی  نقی  علی  و  دارایی  حسین  و  دالینی  نوذری  حسن  و  گرفت. 
برای  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  بعنوان  نصیری  حمید  و  گودرزی  اصغر  و 
مدت سه سال انتخاب گردیدند و مهران مرادی و سعید مسعودی سرتلی صمد 
15/6/53 545 2549578902 9 بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای 
مدت سه سال هیات مدیره انتخاب گردیدند و جان پور معینی معینی رودبالی و 
نجمه روستایی قلعه خلیلی و اسماعیل عزیزی بعنوان بازرسان اصلی برای مدت 
یک سا ل مالی انتخاب شدند. و محمد حسینی سربس بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسا ل مالی انتخاب شدند.    996416                         34315
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان

آگهی تغییرات شرکت
به  خاص  سهامی  شرکت  نسیم  ارتباط  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه  به  ملی 10862124253  شناسه  و   68 ثبت  شماره 
اتخاذ  العاده مورخ 1397/11/24 تصمیمات ذیل  مجمع عمومی فوق 
به مبلغ 70000000  شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی  آورده  ازمحل  نام  با  ریالی   700000 سهم   100 به  منقسم  ریال 
تعهدی  سرمایه  مبلغ  که  یافت  افزایش  سهام  اسمی  مبلغ  بردن  باال  و 
مورخ   97/1888283 شماره  گواهی  طی  افزایشی  مبلغ  کل  و  اولیه 
ماده  و  گردید  پرداخت  شیراز  مهر  شعبه  ملت  بانک   1397/12/23
سرمایه  گردید:  اصالح  زیر  شرح  به  اساسنامه  در  سرمایه  به  مربوط 
شرکت مبلغ 70000000 ریال منقسم به 100 سهم 700000 ریالی با 
نام عادی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری خفر
34112                      996140

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خفر

آگهی مناقصه عمومی 99-565 
نوبت اول : 99/07/01 خبر جنوب               نوبت دوم : 99/07/02 طلوع 

اولیه  برآورد  با  را  ترافیک  فرهنگ  آموزش  تفصیلی  و  جامع  مطالعات  انجام  مناقصه  دارد  نظر  در  شیراز  شهرداری  ترافیک  ونقل  حمل  معاونت 
4/500/000/000 ریال ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا دانشگاهها یا مراکز تحقیقات 

پژوهش با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به  آدرس : خیابان انقالب – ابتدای خیابان هدایت 
– طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت – واحد قرار دادهای معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری مراجعه نمایند . ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره 

تلفن : 32304618آماده پاسخ گویی  می باشد . یا به سایت http://shaffaf.shiraz.ir مراجعه نمایند 
بحساب سپرده  نقدی  فیش واریزی  یا  بانکی  نامه  مناقصه 225/000/000ریال بصورت ضمانت  ماه       -مبلغ تضمین شرکت در  : دوازده  انجام کار  -مدت 
7001849657011بانک شهر بنام معاونت حمل ونقل و ترافیک شهری    -برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد                -در زمان انعقاد قرار داد 10% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز دوشنبه ساعت 14 مورخ 99/07/14 می باشد   -زمان و مکان بازگشایی پاکات روز شنبه ساعت 13مورخ 99/07/19 واقع 

در چهار راه خلدبرین اداره کل حقوقی شهرداری میباشد                  -مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد . 
-بدیهی  است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد . 

شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است . 

993590                34286                        م الف 6621

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

اخطاریه ماده 101-اموال غیرمنقول 
ملی  شماره  به  سلیمان  فرزند  پیشه  صبوری  ابوذر  آقای  به  بدینوسیله 
139904011170000018/1که  کالسه  پرونده  2420201531بدهکار 
اید  نگردیده  شناخته  آدرس  پست  1399/04/05مامور  تاریخ  گزارش  برابر 
ابالغ می گردد به موجب گزارش مورخ 1399/05/30آقای محمد رضا تقی 
قیمت  بابت  ریال   9/000/000/000 مبلغ  دادگستری  رسمی  کارشناس  زاده 
عرصه زمین کارشناسی شد و قیمت اعیانی به موجب گزارش کارشناس آقای 
غالمحسن شعبانی نژاد شیرازی کارشناس رسمی دادگستری طبق گزارش مورخ 
1399/06/15برابر 4/400/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است که 
در  واقع   6 966/8بخش  ثبتی  پالک  ریال   13/400/000/000 برابربا  جمعا 
بیضا ارزیابی گردیده است ، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مزبور معترض 
می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه در 
روزنامه ، به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ده میلیون 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمائید .ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
بایست جهت  اسناد رسمی می  نامه اجرای مفاد  در ضمن طبق اصالحیه آیین 
دسترسی به ابالغ و اخطاریه های بعدی در سامانه ثنا دادگستری ثبت نام نمائید 

مسئولیت عدم ثبت نام بر عهده شما می باشد . 
م الف 16            34307                            192803       

سید عبدالکریم زارعی – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بیضاء 

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دنا تجارت اسطوره درتاریخ 1398/07/01 به شماره ثبت 2106 به شناسه ملی14008637404 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات - صادرات -_خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی_ صنعتی 
و تولیدی اعم از ماشین االت سبک و سنگین و قطعات یدکی_ الستیک _ابزار دقیق _ سیستم های اعالم اطفاءحریق _سیم و کابل _آسانسور و تاسیسات_مواد 
پتروشیمی و شیمیایی مجاز_روغن و روان کننده_محصوالت نساجی)نخ،پنبه،چرم و...(_کاغذ_کارتن و مقوا_ضایعات_مصالح ساختمانی و آهن آالت_لوله 
و  غذایی  ظروف_مواد  اولیه  دوربین_مواد  و  صنعتی_کامپیوتری  برق  و  خانگی_الکترونیکی_الکتریکی  وآزمایشگاهی_لوازم  پزشکی  اتصاالت_تجهیزات  و 
دارویی_پیمانکاری پروژه های ساختمانی و راه سازی_انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی _اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی _شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، بخش مرکزی ، شهر نور 
آباد، محله قلعه انجیری ، کوچه 59 ، بلوار امام خمینی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7351963675 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم خدیجه مصطفائی مجد به شماره ملی 1466053119 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای یوسف پروین به 
شماره ملی 2372707884 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم خدیجه مصطفائی مجد به شماره ملی 1466053119و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای یوسف پروین به شماره ملی 2372707884و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء خدیجه مصطفائی مجد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
34306                        996144

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی


